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KošicKý vládní program 
a   agrárníci

Československo se roku 1945 dostává 
do sovětské sféry vlivu. Ve stínu vý
chodní mocnosti se v našem zahra
ničním exilu rozhoduje o odstavení 
agrárníků. Navzdory tomu, že se za 
ně stavěl i prezident Beneš,2 jejich 
frakce není přijata k jednáním v Mosk
vě, kde se formuje nové lidově demo
kratické Československo. To staví na 
spolupráci komunistů a většiny ostat
ních demokratů. Je zajímavé, že proti 

postižení agrárníků v Moskvě nikdo 
neprotestuje.3

Prezident Beneš a nová vláda půso
bí nejdříve v Košicích, v prvním velkém 
osvobozeném československém měs
tě. Zde je 5. dubna 1945 vyhlášen Ko-
šický vládní program, jinak Program 
nové československé vlády Národní 
fronty Čechů a Slováků.4 Na 36 strán
kách se v něm připomíná, že nová 
vláda má být vládou široké Národní 
fronty Čechů a Slováků a tvoří ji před-
stavitelé všech sociálních složek a poli-
tických směrů, které doma i za hranice-

mi vedly národně osvobozenecký zápas 
za svržení německé a maďarské tyranie.5 
Řeší se, jak se naloží s dosavadními 
protektorátními činiteli. Jako velezrád-
ce republiky postaví vláda před Národní 
soud protektorátního presidenta Háchu 
a všechny členy Beranovy vlády, kteří 
dali souhlas k Háchovu podpisu tzv. 
Berlínské smlouvy z 15. března 1939 
a kteří vítali Hitlera při příchodu do 
Prahy 16. března 1939.6

V IX. kapitole programu jsou výslov
ně postiženy vybrané prvorepubliko
vé strany, jak se to řešilo a schválilo 

Agrárníci ve třetí republice

Je všeobecně známo, že demokracii v Československu ukončil komunistický 
puč v únoru 1948. Předmětem sporů však zůstává, nakolik byla demokracie 
v zemi postižena na jaře 1945, při osvobození od německé okupace. Tehdy byla 
znemožněna obnova několika tradičních hnutí, z nichž nejsilnější byli agrárníci. 
Jejich odstavení znamenalo důležitý krok v převzetí moci komunisty. Agrárníci 
byli po léta významnou oporou demokracie, představovali mocný pilíř první 
republiky. Vlivem okolností se dostali také do čela autoritativního režimu druhé 
republiky. Za války se podíleli na odboji i na kolaboraci. Je dosti těžké určit, jestli 
se ve všech těchto údobích zpronevěřili československé věci a demokracii více 
nebo naopak méně než ostatní. Nastolený režim Národní fronty odůvodňoval 
neobnovení agrárníků právě jejich zradou. Přibližme si zde něco z jejich 
poválečného osudu.1

Mocný pilíř předválečného Československa po květnu 1945

petr anev

1   Nejvíce se agrárníkům po válce věnoval Jaroslav Rokoský, a sice v obsáhlé monografii představující Rudolfa Berana. Kapitola o třetí 
republice viz ROKOSKÝ, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany. Ústav pro studium totalitních režimů – Vyšehrad, 
Praha 2011, s. 569–808.

2   V závěrečném období londýnského exilu podpořil, na rozdíl od velké části levicové československé reprezentace, ustavení agrární 
frakce, jmenoval některé agrárníky do Státní rady a zastával se agrárních představitelů L. K. Feierabenda a J. Lichnera, kteří mu byli 
blízcí.

3  KLIMEŠ, Miloš a kol.: Cesta ke květnu. Vznik lidové demokracie v Československu, sv. 1. Nakladatelství Československé akademie věd, 
Praha 1965. K postižení agrárníků a dalších občanských stran s. 419–420.

4  Košický vládní program. Program nové čs. vlády Národní fronty Čechů a Slováků. Svoboda, Praha 1984.
5  Tamtéž, s. 9.
6  Tamtéž, s. 23.
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na jednáních v Moskvě: Odhodlána 
vykořenit fašismus politicky a morálně 
do všech důsledků, vyhlásí vláda zákaz 
všech fašistických stran a organizací 
a nedovolí obnovení v jakékoliv formě 
těch politických stran, které se tak těž-
ce provinily na zájmech národa a repub-
liky (agrární strany, její odnože tzv. 
živnostenské strany, Národního sjedno-
cení, jakož i těch stran, které v r. 1938 
splynuly s ľudovou stranou). Z těchto 
opatření nevyplyne žádná újma na mo-
rální ani politické cti bývalému členstvu 
jmenovaných stran, které zůstalo věrno 
republice. Politicky odpovědným funk-
cionářům jmenovaných stran, kteří se 
kompromitovali a těžce provinili na 
zájmech národa a republiky, bude za-
kázána politická činnost a účast v or-
ganizacích demokratických stran.7

Agrárníci byli ve vznikající třetí 
republice zakázáni a obhajovat se 
nemohli. Nacházíme jen jejich soukro
mé reakce, které nešlo zveřejnit a kte
ré byly publikovány až mnohem poz
ději. Za války vězněný prohradní 
agrárník Oldřich Suchý v rukopise 
svých pamětí tvrdil, že ve vládě neby
ly zastoupeny poctivé složky národa, 
zemědělci a obchodníci. Objevovala 
se v ní jen cizí jména, která dříve vy
trvale bourala republiku. V programu 
vlády se mělo výslovně lhát, když se 
tvrdilo, že představuje celý národ. 
Suchý vládní program odmítal a ozna
čoval ho za nedemokratický.8

Jestliže mluvíme o postižení agrár
ní strany po roce 1945, musíme mít na 
paměti, že hovoříme jen o její české, 
případně karpatoruské části. Sloven
ští agrárníci se mohli uplatňovat 
v rámci Demokratické strany. Dle 
počtu voličů představovala slovenská 
větev zhruba jednu čtvrtinu agrární 
strany. Není to tak málo, při posuzo
vání odstavení agrárníků tento fakt 
mějme na paměti. Demokraty vede Ján 

Ursíny a vícenásobný ministr Vavro 
Šrobár se stává jejich čestným před
sedou. Ještě roku 1945 tuto stranu 
opouští9 a organizuje pak proti ní 
opozici, Stranu slobody. I když má 
Strana slobody s agrárníky málo pří
mých vazeb, i v ní někteří působí. 
U předsedy Demokratické strany Ur
sínyho připomeňme, že před válkou 
byl členem užšího předsednictva ag
rárníků, patřil ke zhruba třinácti 
nejvlivnějším agrárním představite
lům. Nyní se stává vůdcem silné slo
venské strany a  místopředsedou 
vlády. I v novém režimu tak nacházíme 
mocného agrárníka, který si zacho
vává vliv. Ursínyho role ohledně přijí
mání Košického vládního programu, 
kdy se účastnil postižení strany, jejímž 
byl dříve čelným představitelem, není 
jasná. O. Suchý v rukopise svých pa
mětí poznamenal, že když už nic jiné
ho, Ursíny aspoň zabránil postižení 
řadových členů zakázaných stran.10

rétoriKa stran národní 
fronty vůči agrárníKům

Podívejme se, jak se k neobnovení 
agrární strany vyjadřoval oficiální 
tisk, ústřední deníky stran sdruže
ných v Národní frontě. Na prvním 
místě připomeňme komunistické Rudé 
právo. To 16. května 1945 přináší člá
nek Úkol nového ministerstva vnitra: 
Zabezpečit demokracii, národ a stát. 
Říká se v něm, že musí změnit duch 
ministerstva po dvacet let ovládané
ho agrárníky. Dříve prý sloužilo Hen
leinovi a potíralo demokraty. To se má 
změnit.11 20. května v Rudém právu 
nacházíme úvodník Ministr soudruh 
Julius Ďuriš se ujal úřadu. Důsledná 
očista ministerstva zemědělství. Také 
ostatní zemědělské instituce budou 
zbaveny zrádců a kolaborantů. Článek 
referuje o tom, jak se slovenský ko
munista Ďuriš ujal 11. května vedení 
nejbytostnější agrární bašty.12 Může

7  Tamtéž, s. 24.
8  Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm). Votobia, Praha 2001, s. 94–98. 
9  BARNOVSKÝ, Michal: Na cestě k monopolu moci. Mocenskopolitické  zápasy na Slovensku v rokoch 1945–1948. Archa, Bratislava 1993, s. 41.
10  Hovory s Antonínem Švehlou (a o něm), s. 97.
11  Rudé právo, 16. 5. 1945, č. 9, s. 2.
12  Rudé právo, 20. 5. 1945, č. 13, s. 1.

Edvard Beneš při projevu v košickém divadle po vyhlášení programového dokumentu vlády 
Národní fronty Foto: ČTK
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me zaznamenat, že propaganda Ru-
dého práva kritizovala a skandalizo
vala staré agrární vedení, zároveň se 
ale snažila ukázat přívětivou tvář 
prostým zemědělcům. Například  
23. května se oznamovalo, že nyní 
dojde k lepší pozemkové reformě, než 
jakou byla ta po první světové válce.13

Jakou rétoriku používali po válce ve 
vztahu k agrárníkům národní socia
listé? Jejich ústřední deník Svobodné 
slovo psal o agrárnících méně než 
komunisté. Když už je zmiňoval, jejich 
zákaz obhajoval. Svobodné slovo obec
ně tvrdilo, že je dobré, že došlo ke 
zjednodušení stranického systému. 
Čtyři strany v českých zemích podle 
něj stačí. 23. května 1945 na stránkách 
Svobodného slova nacházíme slova 
určená zemědělcům. Tvrdí se tu, že 
samostatná zemědělská strana není 
potřeba. Velkoagrární reakce uměle 
rozdělovala národ, aby udržela nadvládu 
bohatých jedinců na venkově. Vesnice 
byla soustavně a rafinovaně stavěna 
proti městu. To vše náleží nenávratně 
minulosti.14 Zmíněnou argumentaci je 
možné slyšet častěji.

Sociálně demokratický deník Právo 
lidu agrárníky a pravici nešetřil. Bo
humil Laušman v něm psal, že nová 
vláda [...] není také ničím jiným, než 
vládou opravdové národní fronty Čechů 
a Slováků a výrazem skutečné a důsled-
né lidové demokracie. Její složení beze-
sporně odpovídá přáním a tužbám na-
šeho lidu, neboť jsou v ní zastoupeny tři 
strany socialistické a jedna strana ob-
čanská. Z bývalých stran není v ní za-
stoupena strana agrární, strana stře-
dostavovsko-živnostenská a strana 
národního sjednocení, které koketovaly 
s Henleinem a přivedly nás do Mnicho-
va. Ani v budoucnu nebudou se tyto 
strany na vládě podílet, poněvadž k je-
jich obnovení nesmí dojít a také nedo-
jde.15

Lidovci se po osvobození proti vý
kyvu doleva nestavěli, sami však 
v jeho čele nešli, zůstávali svým za

13  Rudé právo, 23. 5. 1945, č. 14, s. 2.
14  BOLEN, V[áclav]: Konec velkoagrární reakce. Svobodné slovo, 23. 5. 1945, roč. 1, č. 10, s. 1.
15  LAUŠMAN, Boh[umil]: Za práva lidu. Právo lidu, 12. 5. 1945, roč. 48, č. 1, s. 1.

Zasedání československého parlamentu po válce. Mezi ministry v popředí sedí třetí zleva Ján 
Ursíny. Foto: ČTK

Komunistický ministr zemědělství Julius Ďuriš rozdává po válce dekrety na půdu v pohraničí
Foto: ČTK
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ložením nadále stranou občanskou. 
Jejich deník Lidová demokracie se 
k zákazu agrárníků a dalších moc 
nevyjadřoval. Když už ho musel zmí
nit, držel se oficiálního výkladu, že 
tyto proudy zradily a že čtyři strany 
nové demokracii stačí. Agrárníkům 
zdaleka nejbližším velkým stranickým 
periodikem se stal po válce Čas de
mokratů na Slovensku. I tento deník 
o zákazu agrární strany pokud možno 
nemluví. Charakterizuje demokraty 
jako stranu občanskou, nestaví se ale 
proti levicovému duchu doby. Sovětský 
svaz je chválen, považuje se za věrné
ho spojence. Vzhledem k agrární 
orientaci deníku, byť navenek nede
klarované, je vskutku pikantní článek 
o Leninovi uveřejněný v dubnu 1945. 
Má název Najväčší tvorca histórie a naj-
čistejší človek a váže se k 75. výročí 
Leninova narození.16 

souzení agrárních vůdců

Obraťme pozornost k osudu hlavních 
agrárních představitelů. Rudolf Beran, 
který byl za okupace vězněn nacisty, 
je 14. května 1945 zadržen českoslo
venskými bezpečnostními orgány. 
Stejný osud, zatčení, potkává po osvo
bození představitele strany, kteří se 
za války vězení vyhnuli. Mezi ně pa
tří Josef Černý a Jan Malypetr. Agrár
níci, kteří byli za války vězněni, tak 
často zavíráni nejsou, kromě Berana 
se ale vězení nevyhne třeba Františku 
Machníkovi. Nejtvrději jsou po válce 
postiženi kolaboranti s Němci, mezi 
něž patří Adolf Hrubý a Vladimír 
Krychtálek. Mnozí agrární vůdci vál
ku nepřežili, k takovým patří Milan 
Hodža, který byl v emigraci, Jindřich 
Žilka a Viktor Stoupal, kteří se stali 
obětí Němců, nebo kolaborant Fran
tišek Chvalkovský. Většině z nich by 

se věznění po válce jistě také nevy
hnulo.

Představme si tu chronologicky 
procesy s agrárními vůdci, které se ve 
třetí republice konaly. Mějme na pa
měti, že v soudních senátech, jimž se 
čeští agrárníci zpovídali, zasedli zá
stupci českých stran Národní fronty. 
V lednu 1946 je uvalena soudní vazba 
na A. Hrubého.17 Agrární poslanec 
z doby první republiky, protektorátní 
ministr zemědělství a lesnictví v letech 
1942–1945 a asi největší kolaborant 
vzešlý z řad agrárníků je souzen v rám
ci procesu s protektorátní vládou. 
Veřejné přelíčení tohoto soudu se koná 
od 29. dubna do 31. července 1946.  
Rozsahem se mu později vyrovnají 
pouze procesy s luďáky a proces s Be
ranem a jeho vládou. Vzhledem k do
bové atmosféře a různým tlakům 
obzvláště ze strany komunistů se 
v procesu s protektorátní vládou oče
kává udělení vysokých trestů. Někte
ří ze souzených se mohli vykázat 
kontakty na odboj či jinými činy, 
které se jim přičetly k dobru. Hrubý 
na tom byl hůře, proces nepřinesl 
mnoho svědectví v jeho prospěch. Při 
vynášení rozsudku nakonec padají 
proti očekávání tresty celkem malé, 
většinou v rozmezí několika let. Vý
jimku tvoří Hrubý, který je potrestán 
nejtvrději a dostává doživotí.18

Mezitím dochází k soudu s Rudolfem 
Halíkem, který býval na rozdíl od 
Hrubého agrárníkem skutečně vrcho
lovým. Zatímco sedí již deset měsíců 
ve vězení, je proti němu 28. března 
1946 vznesena obžaloba. Uvádí, že 
Halík, který vedl agrární tisk, se v le
tech 1938–1944 podílel na propagová
ní vetřelců v zemi. Za druhé republi
ky měl také dát Krychtálkovi peníze 
na zákulisní sondáže v Německu. 
Krychtálek měl za přítomnosti Halíka 

o postojích Německa referovat Bera
novi. V obžalobě jsou vyjmenovány 
jednotlivé Halíkovy články z dob 
okupace a prezentovány tak, že vy
znívají aktivisticky. Ve dnech 18. až 
20. července 1946 se koná v procesu 
s Halíkem veřejné přelíčení a 20. čer
vence je vynesen rozsudek. Halík je 
uznán vinným z podpory fašismu 
a nacismu v tisku v letech 1938–1944 
a také jeho jednání s Krychtálkem 
není hodnoceno kladně. Dostává jeden 
a půl roku žaláře. Halíkova vina oči
vidně nemohla být velká. Kdyby se 
skutečně našly články, které by byly 
klasicky kolaborantské, Halíka by 
určitě i přičiněním komunistů nemi
nul mnohem vyšší trest. Propuštění 
z vězení se měl bývalý šéfredaktor 
Venkova dočkat už v listopadu 1946, 
neboť do trestu se mu započítávala 
dosavadní vazba. Součástí rozsudku 
ovšem byla náhrada nákladů trestní
ho řízení a ztráta občanské cti na pět 
let. Trest si měl celý odpykat v nuce
ných pracovních oddílech a jedna 
třetina jeho jmění propadla ve pro
spěch státu.19

Ve dnech 7.–9. ledna 1947 probíhá 
hlavní líčení procesu s Janem Maly
petrem, jenž byl za první republiky 
předsedou Poslanecké sněmovny 
a premiérem. Nejvíce se řeší jeho po
čínání za okupace. Po válce byl Maly
petr po krátkém věznění snad na 
přímluvu Beneše, se kterým dříve 
korektně spolupracovali, propuštěn. 
Proces s ním se ale připravoval bez 
ohledu na to dále.20 Vyslýchaní svěd
kové Malypetrovi dotvrzovali, že za 
války podporoval odboj. Zajišťoval 
hmotnou podporu rodinám osob po
stižených Němci, měl být přesvědčen 
o vítězství protihitlerovské koalice. 
Trestní oznámení na J. Malypetra je 
podáno v květnu 1946 a obžalobu pro

16  Najväčší tvorca histórie a najčistejší človek. Čas, 22. 4. 1945, roč. 2, č. 4, s. 3.
17  TOMÁŠEK, Dušan − KVAČEK, Robert: Obžalována je vláda. Themis, Praha 1999, s. 151.
18  Tamtéž, s. 183–184.
19  Archiv Ústavu T. G. Masaryka, fond (dále jen f.) Edvard Beneš, oddíl III, varia, karton (dále jen k.) 77, signatura (dále jen sign.) 33/P 77, 

Rudolf Halík, redaktor. Obžaloba – rozsudek.
20  ROKOSKÝ, Jaroslav: Jan Malypetr. Prvorepublikový premiér a Národní soud v roce 1947 (2., závěrečná část). In: Střední Evropa, 1998,  

roč. 14, č. 83, s. 97.
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ti němu národní prokurátor vznáší 
v prosinci.21

Nakonec je Malypetr, poté, co se 
proti němu dle názoru soudců nic 
vážného nenachází, zproštěn viny 
v plném rozsahu. Soud neshledává, 
že by spolupracoval s nacisty. Konsta
tuje, že obžalovaný se nestal členem 
výboru kolaborantské České ligy 
proti bolševismu, souhlas k tomu 

nedal. Dopisy, ve kterých komuniko
val s K. H. Frankem kvůli zeti vězně
nému v koncentračním táboře, prý 
zasílal z nutnosti, nic jiného dělat 
nemohl. V rozsudku se objevuje i ná
sledující konstatování: Uvažuje všech-
ny prokázané skutečnosti dospěl Národ-
ní soud k přesvědčení, že se obžalovaný 
ani v nejmenším neprovinil proti národ-
ní cti československého občana.22

Někteří Malypetra v době přelíčení 
hodnotí jako starého deprimovaného 
člověka s holí. Lidovecká Lidová de-
mokracie informuje o jeho osvobození 
a líčí ho skoro se sympatiemi. Zazna
menává, že se v jeho prospěch vyslo
vovalo mnoho svědků. Uvádí, že se za 
války choval dobře a že byl podle toho 
také osvobozen.23 Při příležitosti jeho 
osvobození mu mnozí posílají blaho
přání a dopisy, v nichž tuto událost 
oslavují. 10. ledna 1947 sepisuje pár 
řádek určených bývalému agrárnímu 
premiérovi také Josef Zadina, dřívěj
ší vůdčí agrárník, nyní v ústraní. 
S celou zemědělskou veřejností jsem 
sledoval pokus vedený proti Tobě a na-
mířený na Tvoji národní čest. Bylo to 
přímo symbolické pro celé naše selství. 
Bohudík, vyšší spravedlnost, vyjadřují-
cí mravní a lidské stanovisko, našla si 
cestu a zjednala Ti skvělé zadostiučině-
ní. K hodnocení předchozích událostí 
Zadina přidává i přání zdraví, klidu 
a spokojenosti.24 

Malypetr se však netěší ze svobody 
dlouho. 27. září 1947 zlomený umírá.25 
Tak končí člověk, který ještě před 
devíti lety vykonával funkci předsedy 
Poslanecké sněmovny.

21  Národní archiv Praha (dále jen NA), f. Malypetr Jan (1792) 1873–1947 (1964), k. 1, sign. 20.
22  Tamtéž, Rozsudek.
23  Jan Malypetr osvobozen. Lidová demokracie, 10. 1. 1947, roč. 3, č. 8, s. 2.
24  NA, f. Malypetr Jan, k. 1, sign. 21, Dr. Zadina.
25  ROKOSKÝ, Jaroslav: Jan Malypetr… (2., závěrečná část), s. 104.

Mnozí českoslovenští občané sepisovali prohlášení, v nichž se agrárních politiků zastávali
Zdroj: NA

Jan Malypetr před Národním soudem 
Foto: ČTK

studie_Agrárníci.indd   15 3/26/12   8:46 AM



16 2012/01 paměť a dějiny  

studie a články

Na jaře 1947 proběhlo soudů s ag
rárníky více, v tomto čase se jejich 
odsuzování ve třetí republice také 
završuje. 19. března stanuli před Ná
rodním soudem na Karlově náměstí 
tři čelní představitelé Národního 
souručenství včetně osmapadesátile
tého Josefa Nebeského. Tento bývalý 
ředitel Svazu akcionářů rolnických 
cukrovarů, vlivný agrárník za protek
torátu, byl žalován pro propagaci 
nacismu a fašismu. Po přečtení žaloby 
byl zahájen výslech J. Nebeského, který 
se necítí „ani v nejmenším“ vinen. Před 
soudem se různě hájí, například tvrdí, 
že do čela Národního souručenství se 
dostal celkem náhodou, po odchodu 
Hrubého. Této strany se zastává, byla 
prý nezbytná k obraně proti Němcům, 
i když se naoko stavěla loajálně. Ne
beský dosvědčuje, že spoluorganizoval 
odboj, což mu může potvrdit jeho 
sociálně demokratický spolupracovník 
Jelínek. Připomíná, že fašistická Vlaj
ka nebyla ve své době dotována, z če
hož byl viněn, jenom podplácena.26 
Přelíčení probíhá i v dalších dnech 
a 25. března je vynesen rozsudek.  
Soudní senát se o něm dvě hodiny radí 
a předseda soudu poté oznamuje, že 
Josef Nebeský byl obžaloby zproštěn.27

V dubnu se konal soud s prvorepub
likovým ministrem národní obrany 
Fr. Machníkem. Nesl přívlastek „čest
ný“.28 Podívejme se, co o souzeném 
říkalo trestní oznámení z 1. srpna 
1946.29 Machník ve výpovědi tvrdil, 
že u agrárníků neměl vliv a že pouze 
vykonával svoji státní funkci. V trest
ním oznámení se ovšem připomíná, 
že zasedal v užším předsednictvu 
agrární strany, které mělo maximál
ně patnáct členů, takže musel mít na 
činnosti agrárníků dost velký podíl. 
Dále se zde uvádí, že se jedná o Bera
nova bratrance. V agrární straně měl 
údajně patřit k Benešovu křídlu. Bliž
ší styky s Němci mu prokázány neby

ly. 12. července 1943 byl Machník 
zatčen a 28. února 1944 ho německý 
soud v Drážďanech odsoudil k tres
tu smrti pro přípravu velezrady. Na 
žádost manželky Antonie Machníko
vé mu byl trest 9. září změněn na 

deset let vězení. Odpuštění trestu 
smrti dle trestního oznámení nazna
čuje, že Machník nebyl s Němci v zase 
tak špatných vztazích. Může dosvěd
čovat i  jeho aktivismus. Mluví se 
o některých projevech Machníka, 

26  Trojice vedoucích NS před soudem. Právo lidu, 20. 3. 1947, roč. 50, č. 67, s. 3.
27  NS vyšlo bez trestu. Právo lidu, 26. 3. 1947, roč. 50, č. 72, s. 3.
28  K Machníkovu souzení viz STRAKA, Karel: František Machník (1886–1967) − spolutvůrce systému obrany Československé republiky. In: 

RADVANOVSKÝ, Zdeněk (ed.): Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. Katedra historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí 
nad Labem 2003, s. 84–85, pramenně viz NA, f. Národní soud v Praze 1945–1947 (dále jen Národní soud), k. 169, složka (dále jen sl.) Fr. Machník.

29  NA, f. Národní soud, k. 169, sl. Fr. Machník, pořadové číslo (dále jen poř. č.) 1.

Agrárníci byli ve třetí republice nuceni svědčit i proti sobě navzájem. V tomto případě vypovídá 
Rudolf Halík o Ferdinandu Klinderovi. Zdroj: NA
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které pronášel za Stranu národní 
jednoty. Část z nich měla být fašistic
ká. Naopak rozhovor, který Machník 
poskytl protektorátnímu tisku, doklá
dal, že se za okupace ke kolaboraci 
nesnižoval. Odmítl kritizovat Beneše.

Hlavní líčení procesu s Machníkem 
se odehrálo v jediný den, 16. dubna 
1947.30 Soud vynáší po poradě rozsu
dek, mající v písemné verzi patnáct 
stran.31 Zprošťuje šedesátiletého Mach
níka obžaloby s tím, že nemá na svě

domí takovou vinu, aby mohl být od
souzen. K dobru mu je přiznáno, že 
vždy jednal s ohledem na Beneše a že 
za války byl poctivým Čechem. Nebes
ký a Machník, kteří na jaře 1947 pro
žívali horké chvilky, patří k těm agrár
níkům, kteří se ve třetí republice 
odsouzení a delšímu vězení vyhnuli.

Další „čestný“ soud se v té době 
koná také s Ferdinandem Klinderou. 
Jednalo se o významného agrárního 
činitele působícího hodně ve sféře 
hospodářské. Ke konci první repub
liky jeho vliv klesal, stále měl ale 
určité slovo. Trestní oznámení na 
Klinderu říká, že se dle některých 
svědectví choval asociálně, že působil 
vůči komunismu a že vychvaloval 
nacismus. Na zemědělském kongresu 
v Goslaru v Německu měl v době nej
větší tragédie národa podle vyjádření 
Adolfa Hrubého v tisku jako první 
Čech použít nacistický pozdrav. Klin
dera  se proti vznášeným obviněním 
brání a na svou obhajobu uvádí, že za 
války dával peníze generálnímu ta
jemníkovi agrárníků Jindřichu Žilko
vi, kterého popravili Němci. Podporo
val prý postižené okupací a choval se 
správně.32 

Hlavní líčení procesu s F. Klinderou 
začíná stejně jako v případě F. Mach
níka 16. dubna 1947.33 Rozsudek je nad 
ním vynesen o den později. Klindera 
je, stejně jako předchozí agrárníci, 
zproštěn obvinění. Rozsudek mluví 
o jeho zájezdech do Německa, kterých 
bylo více, ale uznává, že roku 1938 tam 
jel jen z nutnosti. Ke Klinderově čin
nosti za války se v rozsudku uvádí, že 
poslal 250 tisíc korun do Londýna, což 
potvrdil ve své výpovědi Albert Pra
žák. Rozsudek potvrzuje i to, že Klin
dera skutečně dal Žilkovi 50 tisíc 
korun. Vůči Němcům neměl být přá
telský, to se mu připočítává k dobru.34

Vidíme, že dosavadní agenda v od
suzování agrárníků příliš úspěšná 

30  Tamtéž, poř. č. 16.
31  Tamtéž, poř. č. 26.
32  NA, f. Národní soud, k. 169, sl. Ing. Ferdinand Klindera, poř. č. 1, trestní oznámení.
33  Tamtéž, poř. č. 22.
34  Tamtéž, poř. č. 35.

O Ferdinandu Klinderovi vypovídal při výslechu rovněž Josef Nebeský
Zdroj: NA
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nebyla. O to více se pozornost komu
nistů a obecně těch, kteří chtějí roz
vrátit agrární stranu, soustředí na 
jasné odsouzení Berana, jejího vůdce 
a předsedy. V procesu s Rudolfem 
Beranem a jeho vládou35 bylo souzeno 
celkem pět lidí: Beran, prvorepubli
kový ministr vnitra agrárník Josef 
Černý, jako významná persona vedle 
Berana i generál Jan Syrový a bývalí 
ministři Jiří Havelka a Otakar Fischer. 
Beran, který je po válce držen ve vě
zení, musí čelit tvrdému zacházení, 
takže dokonce uvažuje o sebevraždě.36 
Po mnoho měsíců je na něj shromaž
ďován materiál, vznášena řada více 
či méně podložených obvinění. Agrár
ní vůdce má podle nich ztělesňovat 
českou reakci, viněn je také ze spo
lečného postupu s Němci. Josef Černý 

se do vězení dostává 10. srpna 1945.37 
Jeho obhajoba, že se za války choval 
poctivě, není nic platná, přestože mu 
to mnozí dosvědčují.38

V hlavním líčení procesu R. Beran 
28. a 29. března 1947 přednáší rozsáh
lou obhajobu, kterou vztahuje i na 
agrární hnutí.39 Za těžkých podmínek 
předvádí úctyhodný výkon, jeho řeč 
působí přesvědčivě. 1. dubna dostává 
možnost promluvit před soudem také 
Josef Černý. Většinu své obhajovací řeči 
pronášel v slzách a ke konci žádal, aby 
mu národní soud vrátil čest.40 Následně 
je Beran hlasy komunistů a sociálních 
demokratů odsouzen k 20 letům věze
ní. Agrárnímu vůdci se klade za vinu 
odprodej válečného materiálu Němcům 
za druhé republiky a vítání nacistic
kých představitelů v zemi po okupaci 

15. března 1939. Černý je propuštěn na 
svobodu, soud ale nesouhlasí, aby do
stal náhradu za dobu vazby.41 Komu
nisté považují rozsudek za příliš mírný 
a proti Beranovi jako hlavnímu před
staviteli reakce dále občasně brojí.

Procesy s agrárníky za třetí repub
liky určitě dávaly právo předem ne
určeného rozsudku. Nicméně tu byl 
patrný tlak komunistů na tvrdé odsou
zení velké části obžalovaných a mlu
víme tu určitě o procesech politických. 
Beran a další čelní představitelé ag
rární strany jsou po válce nevratně 
postiženi a nemohou se podílet na 
politické činnosti v obnoveném Čes
koslovensku. To představuje důležitou 
součást odstavení a rozvrácení agrár
ního hnutí po válce.

agrární organizace  
za vlády národní fronty

Když zde mluvíme o poválečném od
stavení agrární strany, musíme si více 
všímat osudu organizací, které s ní byly 
spjaty. Tak postižení agrárníků lépe 
pochopíme. Organizacím, které za 
okupace zlikvidovali nacisté, nemělo 
být po osvobození povolováno obno
vení. Protektorátní Svaz zemědělství 
a lesnictví, který potlačil a svázal 
mnohé agrární spolky, byl ovládnut 
novým režimem. Družstva a jiné v ně
jaké formě přeživší instituce byly po 
válce zabrány Národní frontou. Agrár
ní organizace, jimž byla umožněna 
obnova pod starým vedením, se vyskyt
ly jen výjimečně, ale zaznamenejme, 
že takové přece jen byly. Selské jízdy 
se po peripetiích staly legální, musely 
se však zařadit pod oficiální Svaz bran
nosti.42 Ve starém agrárním duchu 

35  Podrobněji je rozebírán v jiných pramenech, důkladně ho líčí ROKOSKÝ, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba, s. 597–793.
36  DOSTÁL, Vladimír: Agrární strana. Její rozmach a zánik. Atlantis, Brno 1998, s. 329 a STANěK, Tomáš: Retribuční vězni v českých zemích 

1945–1955. Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava 2002, s. 73.
37  NA, f. Národní soud, k. 73, sl. poř. č. 5, Dr. Josef Černý, spis č. 23.
38  Různé spisy tamtéž.
39  Viz Obhajovací řeč Rudolfa Berana přednesená před Národním soudem 28. a 29. 3. 1947 (3 části). Střední Evropa, 1991, roč. 7, č. 21,  

s. 100–130 (1. část), 1992, roč. 8, č. 22, s. 143–156 (2. část) a 1992, roč. 8, č. 23, s. 147–172 (3. část).
40  Lidová demokracie, 2. 4. 1947, roč. 3, č. 78, s. 2.
41  NA, f. Národní soud, k. 77, sl. poř. č. 448, Protokol o hlavním líčení, Rudolf Beran a spol., Poradní protokol u Národního soudu v Praze.
42  NA, f. Jednotný svaz českých zemědělců 1945–1952, inventární číslo 133, č. 21985.

Vynesení rozsudku nad Rudolfem Beranem a jeho vládou. Mezi souzenými stojí první zprava 
Beran, první zleva Josef Černý. Foto: ČTK

studie_Agrárníci.indd   18 3/26/12   8:46 AM



Agrárníci ve třetí republice

paměť a dějiny 2012/01 19

působit příliš nemohly, vystupovat 
směly jen nepoliticky, opravdu svobod
nými se nestaly.

Pro agrární hnutí těžkým pováleč
ným údobím se snažilo projít zcela 
specificky také Svobodné učení selské 
(SUS). Nějakou dobu se mu dařilo ne
znepřátelit si rozhodující mocenské 
aktéry. Osud organizace si zde připo
meňme blíže, zrcadlí se v něm limity 
existence agrárního hnutí po osvobo
zení země. Prvním krokem k úspěš
nému obnovení SUS po válce bylo 
relativně bezproblémové ovládnutí 
Sdružení k povznesení venkova, or
ganizace, na kterou bylo SUS za války 
nuceně přeměněno, starými agrární
mi silami, a ne Národní frontou. Z je
jího pohledu asi tento spolek nebyl tak 
nebezpečný, neměl přímý politický 
vliv. Proto mu Národní fronta nevě
novala pozornost, ovládnout se ho 
sama urychleně nesnažila.

Dřívější dlouholetý představitel SUS 
Antonín Matula posílá ústřednímu 
tajemníkovi Sdružení k povznesení 
venkova Františku StaňkoviHaluzo
vi, pravděpodobně jednomu z těch, 
kteří zůstávali agrárního přesvědče
ní, 15. května 1945 dopis. Stojí v něm: 
…poněvadž Sdružení k povznesení 
venkova – Svobodné učení selské v Pra-
ze zůstalo po národní revoluci bez ve-
dení, ujímám se jako zakladatel SUS 
a jeho bývalý předseda, jakož i nejstar-
ší jeho člen až na další opatření vedení 
spolku v součinnosti s komisí složenou 
z hlavních činovníků dřívějšího výboru. 
Žádám Vás, abyste se ujal vedení sekre-
tariátu spolku. Zaměstnance dosazené 
do spolku za německého režimu dejte 
k disposici jejich dřívějšímu zaměstna-
vateli, po případě je pošlete na dovolenou 
s okamžitou platností.43 Někdo poté 
skutečně musí spolek opustit, děje se 
tak z příkazu revoluční komise.44

Svobodné učení selské následně 
začíná úřadovat ve svém starém pů
sobišti, v Domě zemědělské osvěty 

v Praze. Ze dne 3. července 1945 po
chází Matulův dopis adresovaný přá
telům. Odjíždí právě na venkov (agi
tovat pro obnovu spolku) a prosí je, 
aby si udělali čas na kulturní práci, 
přestože ví, že je ho málo. Politické 
selství neobstálo v ohni naší druhé ná-
rodní revoluce, obnovení politické stra-
ny zemědělské bylo zakázáno, ale bylo 
by na škodu vesnice a národa, kdyby se 
schopní vesničané, kteří byli členy této 
strany, proto zřekli účasti na veřejném 
životě kulturním. Ve vládním programu 
z 5. dubna 1945 se výslovně podotýká, 
že z tohoto zákazu nevyplyne žádná 
újma na morální ani politické cti býva-
lému členstvu této strany, které zůsta-
lo věrné republice. [...] Kdo by bránil 
členům býv. strany zemědělské, který 
zůstal věren republice, v účasti na ve-
řejném životě, octl by se v rozporu s roz-
hodnutím čs. vlády. Matulův dopis 
v následujících pasážích obsahuje 
srdceryvná ujištění, že se jeho autor 
vždycky podílel na výchově lidu v de
mokratickém a v Masarykově duchu.45 
Z těchto odstavců dopisu cítíme, že 

se asi jednalo o člověka, který nebyl 
nepřátelský humanitnímu výrazu 
první republiky, naopak mu sloužil. 
I proto snad měl šanci prosazovat se 
se svým hnutím i po válce. 

Dne 12. července sepisuje Antonín 
Matula dopis jakémusi sekčnímu šé
fovi, v němž sděluje, že zájem o práci 
Svobodného učení selského je značný. 
Dochází mu prý velká korespondence. 
Píše, že lidé na venkově zatím stojí 
stranou politického života. Nejsou si 
jisti, jak se věci vyvinou a jak se mají 
angažovat. Proto nyní projevují zájem 
alespoň o práci kulturní. V dopise se 
spekuluje o možném budoucím vývoji. 
Dojedná se prý asi nějaká spolupráce 
s Jednotným svazem českých zeměděl
ců. O tom se má jednat s Oldřichem 
Suchým,46 který tam formálně působí 
za národní socialisty, i když zůstává 
srdcem agrárníkem. 

K 18. červenci je datována žádost 
o jmenování národního správce pro 
majetkovou podstatu SUS. Muselo se 
dostát běžné poválečné praxi. V tomto 
případě ale agrárníci ovládnuvší orga

43  NA, f. Svobodné učení selské 1924–1945 (1949) (dále jen SUS), k. 6, sign. 28, Dopis Antonína Matuly z 15. května 1945.
44  Tamtéž, Svazu zemědělství a lesnictví 15. května 1945.
45  Tamtéž, Dopis Ant. Matuly v Praze dne 3. července 1945.
46  Tamtéž, Dopis Ant. Matuly z 12. července 1945.

Selské jízdy na jednom z honů ještě za první republiky Foto: ČTK
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nizaci sami navrhují, kdo se má národ
ním správcem stát.47 Začínají se mno
žit oznámení, že Svobodné učení selské 
se po válce udrží. Časem prý bude 
určen jeho program.

Stará agrární organizace, působící 
ve sféře kulturní, se skutečně po válce 
formálně probouzí k životu.48 19. září 
1945 se koná schůze jejího předsednic
tva, kterou zahajuje předseda Matula. 
Mluví o snahách týkajících se právního 
zajištění spolku, o krocích podnikaných 
ohledně jeho prosazení. Tajemník Škvor 
prý jednal s ředitelstvím Národní bez
pečnosti a bylo mu zasláno písemné 
oznámení funkcionářů Svobodného 
učení selského, že se po revoluci ujali 
vedení organizace. Ředitelství Národní 
bezpečnosti i Zemský národní výbor 
postupně schválily členy revolučního 
předsednictva, které se tu utvořilo. Po 
okupaci prý byla znovu navázána spo
lupráce s Masarykovým lidovýchovným 

ústavem. Vyslanec SUS profesor Filáček 
měl na ministerstvu jeho zástupci dr. 
Kratochvílovi referovat o činnosti or
ganizace za okupace. Dr. Kratochvíl 
ujistil jednatele p. prof. Filáčka, že minis-
terstvo proti SUS nic nemá a tudíž proti 
němu nic nepodnikne. Zdůraznil však, že 
si SUS musí uvědomit, že lidovýchova je 
politikum, čímž snad chtěl naznačit, že 
by se SUS mělo při své činnosti opírat 
o některou politickou stranu. Matula 
tvrdí, že to snad nebude nutné, nepo
važuje to za správné. Hovoří i o tom, jak 
je Svobodné učení selské nepolitické. 
Není napojené na agrární stranu a roz
hodně nepostupovalo společně s Něm
ci. Zaznívá přání, aby se zahájilo vydá
vání měsíčníku spolku Osvěta venkova. 
Má se také svolat valná hromada orga
nizace.49 

Po první schůzi předsednictva Svo
bodného učení selského se objevují 
propagační materiály poukazující na ob

novení činnosti spolku. Lidé z venkova 
posílají SUS dopisy, v nichž vyjadřují 
svou radost. Vítají také, že se v čele 
organizace objevují staré známé tváře 
jako Matula. V ohlasech na vytvoření 
SUS se projevuje smutek nad tím, že se 
zemědělcům nadává, že jsou reakční, 
a tvrdí se také, že vesnice potřebuje 
nové lidi, poněvadž činovníci, kteří se 
dříve angažovali ve společenském ži
votě na venkově, už často zestárli.50

Na schůzi předsednictva z 3. října 
Matula zdůrazňuje, že venkovu je 
třeba osvěty. Dnes si kdekdo dovoluje 
venkovu spílat, osočovat jej z reakcio-
nářství. [...] Kdo chce dělat politiku, musí 
respektovat vesničany jako kulturní 
a pracující vrstvu. Trpní zemědělci, kte-
ří by jen dřeli a dali si vše líbit, už neži-
jí. Beze smíru mezi venkovem a městem 
není možný zdárný vývoj. [...] Je základ-
ní chybou, chce-li někdo popírat, že 
vesnice nemá své vlastní zájmy, osobitou 
kulturu.51

Na setkání předsednictva 28. listo
padu 1945 se už konají přípravy k po
řádání valné hromady organizace. Ta 
se má konat 2. prosince za účasti 
zhruba 450 osob, což je koncentrace 
agrárníků v poválečné době jistě ne
vídaná.52 Přípravné práce se ovšem 
stávají labutí písní spolku. Již na před
chozích schůzích vedení byla vyslo
vena obava, aby Svobodné učení sel
ské nebylo postiženo. Generální 
tajemník Jednotného svazu českých 
zemědělců už dříve nepovolil vydává
ní Osvěty venkova.53 

Nakonec se ukazuje, že stávající moc 
nebude ochotna Svobodné učení selské 
tolerovat. Působit ve starém agrárním 
duchu se po válce nedalo ani na poli 
kulturním. Chystaná valná hromada 
SUS se neuskutečnila. Schůze jeho 
vedení, formálně označeného jako re
voluční komise (z květnového převratu), 

47  Tamtéž, Žádost o jmenování národního správce pro majetkovou podstatu z 18. VII. 1945.
48  Zápisy z poválečných schůzí předsednictva Svobodného učení selského v NA, f. SUS, k. 6, sign. 25.
49  Tamtéž, Zápis o schůzi předsednictva Svobodného učení selského konané ve středu dne 19. září 1945.
50  NA, f. SUS, k. 6, sign. 26.
51  NA, f. SUS, k. 6, sign. 25, Zápis o schůzi předsednictva Svobodného učení selského v Praze konané ve středu dne 3. října 1945.
52  Tamtéž, Zápis o 14. schůzi předsednictva SUS.
53  Tamtéž, Zápis o 8. schůzi předsednictva SUS.

Dům zemědělské osvěty v Praze na Vinohradech, jedno ze středisek agrárního hnutí 
Foto: archiv autora
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konaná 10. prosince 1945 spolek likvi
duje. Činnost organizace je zastavena 
na základě příkazu ministra Julia Ďu
riše daného osobně Matulovi 30. listo
padu a 1. prosince. Jmění celého spolku 
směřuje dle přání jeho vedení k Česko
slovenské akademii zemědělské. Ag
rárníci v revoluční komisi uvážili otáz-
ku odvolání se a dospěli k závěru, že za 
daných poměrů by nebylo účelné se od-
volati, třebaže jsou přesvědčeni, že zamýš-
lená činnost odpovídala ve všech směrech 
vládnímu programu košickému a kultur-
ním zájmům venkova i prospěchu celého 
československého státu.54

možnosti prosazení agrárníKů 
v  režimu

Mnozí čeští agrární představitelé ne
byli po osvobození Československa roku 
1945 uvězněni. Jednalo se ale většinou 
o druhou linii vůdců strany. Jak bylo 
uvedeno výše, postižení nejužšího ag
rárního vedení bylo vskutku důkladné. 
Snahy agrárníků o obnovu strany po 
skončení války státní moc překazila. 
V reakci na to se začaly chystat plány, 
jak agrární stoupence koncentrovat 
jinak. Jak již bylo řečeno, slovenská část 
agrárníků se zachránila v rámci Demo
kratické strany. Slováci nyní chtěli 
svým českým souputníkům podat po
mocnou ruku a plánovali rozšířit De
mokratickou stranu do Čech a na Mo
ravu.55 Měla se tu ustavit jakási pátá 
občanská strana. Nepochybně se dalo 
počítat s tím, že do nově vytvořené 

strany spontánně přejde mnoho stou
penců agrárníků, ale zdá se, že i živ
nostníků a bývalých členů Národního 
sjednocení.

V říjnu 1945 je navrženo ustavení 
celostátní Československé demokratic
ké strany. Záminkou slovenské Demo
kratické strany pro tento krok se stává 
snaha organizovat slovenské stoupen
ce v Čechách. V české části republiky 
začínají vycházet stranické noviny 
demokratů Čas. Plán s Československou 
demokratickou stranou je nakonec 
zmařen. Vystupuje proti němu vládnou
cí Národní fronta, všechny její čtyři 
české strany, které si vznik konkuren
ce v českých zemích nepřejí. V lednu 
1946 je osud Demokratické strany 
v Čechách rozhodnutím Národní fron
ty zpečetěn. Slovenským demokratům 
je dáno najevo, že české strany by si 
také mohly vytvořit organizace na Slo
vensku. Demokraté se staví za existen
ci celostátních stran,56 to se ale nepro
sazuje. Nemožnost ustavit se v Čechách 
je mrzí. České agrárníky hájit určitě 
chtěli, sami však museli svádět tvrdý 
boj za své prosazení.

V české části republiky je pokusů 
o utvoření páté strany ještě několik 
a všechny jsou zmařeny. Neúspěšná 
je snaha o obnovu agrárníků z jara 
1946 i snaha o utvoření nové strany 
z přelomu let 1946 a 1947, kterou ini
ciují hlavně pravicoví lidovci.57 Čeští 
agrárníci musí za třetí republiky volit 
jinou cestu, jak se v režimu prosadit, 
jejich obnovení realizovatelné není. 

Vstupují pak většinou do některé 
z povolených stran.

K lidovcům se přidali jednotlivci 
z řad agrárníků, kteří byli orientová
ni zřetelněji nábožensky. Podpořil je 
snad nejvýznamnější, i když nyní málo 
viditelný nepostižený agrárník, býva
lý ministr zemědělství Josef Zadina. 
Aktivně u lidovců působili také Sta
nislav Broj, Jan Plesl, Štěpán Benda 
a ve funkci náměstka pražského pri
mátora Jiří Klášterský.58 I k sociálním 
demokratům přecházejí z agrárníků 
jen jednotlivci. Mezi poslanci sociál
ních demokratů objevujeme bývalé 
agrárníky Zdeňka Bezděka, Antonína 
Gottvalda a Oldřicha Smejkala. Po
slední jmenovaný se stává předsedou 
zemědělského výboru sněmovny.59

Více čelných agrárních politiků si to 
namířilo k národním socialistům. Je
dině u nich čeští agrárníci vytvořili 
ucelenou skupinu. Mezi lidmi přidav
šími se k této straně nacházíme Ladi
slava K. Feierabenda, Oldřicha Suchého, 
národní socialisty podporuje také  
J. Nebeský, bývalý agrární poslanec 
Miloslav Rechcígl, působí u nich mladý 
agrárník Čeněk Torn i další bývalý 
agrární poslanec a člen předsednictva 
této strany Václav Lednický. Feier
abend, nejznámější představitel agrár
ní skupiny u národních socialistů, se 
stává místopředsedou jejich zeměděl
ského výboru. Proti etablování agrární 
frakce u národních socialistů se pocho
pitelně staví mnozí, především komu
nisté.60 I k nim samotným se po válce 

54  NA, f. SUS, k. 6, sign. 28, Zápis o schůzi revoluční komise Svobodného učení selského z 10. prosince 1945.
55  K tomu FEIERABEND, Ladislav Karel: Politické vzpomínky III. Atlantis, Brno 1996, s. 280–282 a 290; KOCIAN, Jiří: Československá strana 

národně socialistická v letech 1945–1948. Organizace, program, politika. Doplněk, Brno 2002, s. 93; BARNOVSKÝ, Michal: Na cestě k mono-
polu moci, s. 63.

56  Slovenský národný archív v Bratislave, f. Demokratická strana, k. 164, sl. Periodická a neperiodická tlač DS 1947–1948, Ústredný sekre
tariát Demokratickej strany v Bratislave. V Bratislave dňa 25. febr. 1946, s. 7.

57  K tomu KAPLAN, Karel: Pět kapitol o Únoru. Doplněk – ÚSD AV ČR, Brno – Praha 1997, s. 189–192.
58  K agrárníkům v řadách lidovců více TRAPL, Miloš: Politici bývalé agrární (republikánské) strany v československé straně lidové v letech 

1945–1948. In: ŠOUŠA, Jiří − MILLER, Daniel E. − HRABIK SAMAL, Mary (eds.): K úloze a významu agrárního hnutí v českých a českoslo-
venských dějinách. Karolinum, Praha 2001, s. 153–157; TOMEŠ, Josef: Představitelé zakázaných českých politických stran ve stranách 
Národní fronty (1945–1948). In: Na pozvání Masarykova ústavu 1. Masarykův ústav AV ČR, Praha 2004, s. 154.

59  TOMEŠ, Josef: Představitelé…, s. 154; DOBEŠ, Jan: Agrární politikové ve stranách Národní fronty v letech 1945–1948. In: ŠOUŠA, Jiří − 
MILLER, Daniel E. − HRABIK SAMAL, Mary (eds.): K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, s. 143.

60  TOMEŠ, Josef: Představitelé…, s. 153, přijímání k národním socialistům popisuje FEIERABEND, Ladislav Karel: Politické vzpomínky III,  
s. 300–301.
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přidávají někteří agrárníci. Z těch vý
znamnějších je to bývalá agrární po
slankyně Anna Mrskošková, uchylují 
se k nim rovněž mnozí řadoví stoupen
ci hnutí.61 Ve volbách 26. května 1946 
vítězí komunisté s dvěma pětinami 
hlasů. Mohutných zisků dosáhli zvláš
tě na českém venkově.

Tisk v režimu Národní fronty ag
rární postoje nezveřejňoval. Můžeme 
však zaznamenat výjimku z tohoto 
pravidla. Stál za ní týdeník Dnešek, 
který vedl věhlasný demokratický 
novinář Ferdinand Peroutka. Po vol
bách uveřejnil proagrární čtenářský 
ohlas, který byl dosti odvážný. Čtenář 
podepsaný šifrou J. S. ve svém příspěv
ku z 20. června 1946 psal, že …venkov 
po revoluci zásahem moskevských 
ujednání za souhlasu představitelů 
všech nynějších stran Národní fronty 
byl zbaven své politické strany. Její 
funkcionáři byli násilím vyrváni ze 

všech svých funkcí ať samosprávných, 
hospodářských či politických. V národ-
ních výborech byli handicapováni a do-
konce vylučováni za to, že byli přísluš-
níky strany, která byla mluvčím 
zemědělského lidu. Nebylo rozdílu 
v postupu všech činovníků Národní 
fronty na našem venkově. Tímto způ-
sobem bylo vyřazeno celkem na 25,000 
činovníků a organisátorů zemědělské-
ho lidu a znemožněno těmto občanům 
naší vesnice, aby se uplatnili v demo-
kratickém zápolení o výstavbu politic-
kého organismu. A pokračoval: Všich-
ni ti, kteří dnes posuzují s podivem  
26. květen, neuvědomují si, že naše 
vesnice za první republiky byla spjata 
spolu ve svém celku ideou demokratic-
kého zřízení, která se projevovala upřím-
ným spolužitím v denním životě, v prá-
ci, při jídle, zábavě a prostě v každém 
směru. Nebylo rozdílu v naší vesnici, 
nebylo také politických třenic a venkov 
žil spolu bez rozdílu, zda je to rolník  
21 ha,  či zda je to chalupník. Jaký nastal 
obrat však v r. 1945! Strana venkova 
nebyla povolena, venkov byl zbaven 
svých mluvčích, na fóru veřejném od 
vesnice, přes okres až stát. Čeleď, cha-
lupníci odešli do pohraničí a nebylo jich 
málo, možno je počítat na statisíce. Tam 
se již o ně politicky postarali noví ide-
ologové a není pochyby, že s úspěchem. 
O vlastní venkov se ucházely politické 
strany všech odstínů a všem se stejným 
dílem jednalo o uchvácení politické 
moci. Na závěr je uvedena teze zazní
vající z kruhů neobnovených stran 
opakovaně, a sice že KSČ  ve volbách 
odsála voliče všem stranám. Socia
listům a lidovcům je pak často nahra
dili stoupenci bývalé pravice.62

Systém Národní fronty v nezměněné 
podobě přežívá ještě nějakou dobu. 
Národní socialisté, lidovci a slovenští 
demokraté časem více vystupují proti 
komunistům. Agrárníci u demokratic

kých stran se s komunisty střetávají 
v otázce nové radikální pozemkové 
reformy, kterou se snaží odvrátit. Ag
rární frakce u národních socialistů 
dlouhodobě sílí. Strana se otevřeně 
hlásí k J. Malypetrovi, když v září 1947 
umírá.63 Demokratickou stranu se 
komunisté v rámci obvinění z proti
státního spiknutí na Slovensku pokou
šejí odstavit od moci. Většinu svých 
pozic si demokraté drží, vzdávají se ale 
majority ve slovenském Sboru pově
řenců, na kterou měli dle výsledků 
voleb nárok. Post místopředsedy vlády 
je nucen opustit J. Ursíny. V režimu 
třetí republiky jistě existuje agrární 
podzemí, angažuje se například v ší
ření Beranovy obhajoby před soudem 
ve formě publikace.64

Brzy poté přichází komunistický 
puč a československá demokracie 
bere za své. Demokraté z Národní 
fronty se dostávají do pozice nepřátel 
režimu, agrárníkům se podmínky dále 
zostřují. Jejich vůdci prchají do exilu 
(J. Černý) nebo se ocitají ve vězení  
(J. Ursíny, R. Halík, J. Nebeský). Dne 
11. března 1948 pronáší čelný komu
nista Rudolf Slánský projev ve sně
movně. Tvrdí, že čtyři z pěti vůdců 
reakce, kterou komunisté v únoru 
potřeli, byli agrárníci. Vedle národ
ního socialisty Petra Zenkla měl re
akci z pozadí dirigovat Rudolf Beran 
a dále ji vést Feierabend a slovenští 
demokraté Ursíny a Lichner. V komu
nistické rétorice agrárníci předsta
vují hlavního nepřítele i v době úno
rového puče.65 Agrární strana je v té 
době definitivně rozprášena. Poúno
rový režim pak likviduje i společenské 
vrstvy, které s ní byly úzce spjaty. 
Proces kolektivizace časem odstra
ňuje soukromě hospodařící rolníky, 
lidi, kteří se ke své skutečné politic
ké orientaci mnohdy nemohli přihlá
sit už v období let 1945–1948.

61  Více viz TOMEŠ, Josef: Představitelé…, s. 154–155.
62  Dnešek, 20. 6. 1946, roč. 1, č. 13, s. 206–207.
63  Pohřeb Jana Malypetra. Svobodné slovo, 3. 10. 1947, roč. 3, č. 231, s. 2.
64  Archiv Kanceláře prezidenta republiky, k. 212, sign. T 146/42, Zneužívání jména pana presidenta k politické obhajobě Rudolfa Berana.
65  Společná československá digitální parlamentní knihovna, Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé, stenoprotokoly, 

95. schůze (11. března 1948), viz http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/095schuz/ (citováno k 20. 2. 2012).

Ladislav K. Feierabend, významný agrárník 
prosazující se v režimu Národní fronty

Foto: archiv autora
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